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EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                     
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ   

     ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΔΗΜΟΣ  ΜΥΓΔΟΝΘΑΣ                          Μπγδνλία  29/5/2008 
          
Σαρ. Γηεύζπλζε : Γεκαξρείν Μπγδνλίαο  

Σαρ. Κώδηθαο    : 57200 Μπγδνλία 

Σειέθσλν   : (23940) -72335  

Fax        : (23940) –71224 

Πιεξνθνξίεο  : Κνζκνύδε Βαζηιηθή 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 6/2008 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ Μπγδνλίαο. 

Αξηζκόο Απόθαζεο  : 96/2008 Περίληψη 
 Πξνζζήθε θαηεγνξίαο θαη 

θαζνξηζκόο ηέινπο ηαθήο –

Σξνπνπνίεζε ηεο 225/2004 

απόθαζεο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.   

  ην Γ.Γ.Λεηήο θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα , ζήκεξα 26/5/2008, 

εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:00 κ.κ, ζπλήιζε ζε  ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην 

Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μπγδνλίαο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. 

πξσηνθ.3599/14.05.2008 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ  Γ..  

πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα από ηνπο πκβνύινπο  θαη ζηνλ Γήκαξρν 

μερσξηζηά, ζύκθσλα κε ην άξζξν 95 ηνπ λένπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ 

Κώδηθα (Ν.3463/2006 ΦΔΚ 114
Α
)θαη ηεο κε αξηζκ.67753/εγθ.52 

/8.12.2006 εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

θαη Απνθέληξσζεο, θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 

17 κειώλ βξέζεθαλ θαη ηα 17 παξόληα , δειαδή: 

Παρόνηες Απόνηες 

1. Αγγέινπ σηήξηνο 

2. Αδακόπνπινο Βαζίιεηνο 

3. Γαιάλεο Υξήζηνο  

4. Γνπδνπιάθαο Γξεγόξηνο 

5. Ησαλλίδνπ-Αηδέκε Δπδνμία 

6. Κακαξηώηεο Αληώληνο 

7. Καηζίθα Μσξάηε Μέιηζζα 
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8. Παπαδόπνπινο Νηθόιανο 

9. ίζθνο Δπάγγεινο 

    10. ηηβαρηάξεο Παύινο 

    11. ηότθνπ Γαξπθαιιηά 

    12. σηεξίνπ σηήξηνο 

    13. Σαζηάο Θσκάο 

    14. Σνκπάδε Ησάλλα 

    15. Υαηδεαλησλίνπ Δπάγγεινο 

    16. Υαηδεπαξαδείζεο Γεώξγηνο 

    17. Υξπζάθεο Υαξάιακπνο 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Παξαβξέζεθε θαη ν Γήκαξρνο 

Γαβόηζεο Αζηέξηνο πνπ θιήζεθε 

λόκηκα 

 

  ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν θ.Υαηδεαλησλίνπ Υξήζηνο, 

ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ ,γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ ζπλέρεηα ν 

Γήκαξρνο ιακβάλνληαο ππόςε ηνπ ηε εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ ππαιιήινπ   

ζρεηηθά κε ην  6
ο
  θέμα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο αλέθεξε  ηα εμήο: 

Εεηήζεθε επαλεηιεκκέλα από ελδηαθεξόκελνπο λα εληαθηάζνπλ ηνπο 

νηθείνπο ηνπο πξώελ δεκόηεο ή θαηαγόκελνπο από ην Γήκν ζηα Γεκνηηθά 

θνηκεηήξηα. 

Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνλ θνηλσληθό ραξαθηήξα πνπ έρεη ε ππεξεζία 

λεθξνηαθείσλ, κπνξνύλ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ηξνπνπνηώληαο ηελ 225/2004 

απόθαζε Γ. ε νπνία ηζρύεη, δύν θαηεγνξίεο ρξέσζεο ηέινπο ηαθήο, σο 

εμήο: 

1)Πξώελ Γεκόηεο λπλ εηεξνδεκόηεο, αλεμαξηήηνπ θαηνηθίαο κε ηέινο 

88,00 Euro. 

2)Καηαγόκελνπο από ηηο ηξεηο πξώελ Κνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ καο λπλ 

εηεξνδεκόηεο, αλεμαξηήηνπ θαηνηθίαο κε ηέινο 88,00 Euro.  

θαη ζαο θαιώ λα απνθαζίζεηε ζρεηηθά. 

            Σν Γ. . κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη  αθνύ έιαβε ππόςε :   

 Σελ εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο ππαιιήινπ. 

 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Ν.3463/2006 Γ.& Κ. Κ. 

 Σελ αξηζκ.225/2004 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 

                          Α  Π Ο Φ Α Σ Θ Ζ Ε Θ     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
                                          
           Δγθξίλεη  ηελ ηξνπνπνίεζε 225/2004 απόθαζε Γ. ε νπνία ηζρύεη, 

ηηο δύν λέεο θαηεγνξίεο ρξέσζεο ηέινπο ηαθήο, σο εμήο : 

 Σέινο θνηκεηεξίσλ γηα ηνπο Γεκόηεο νη νπνίνη είλαη παξάιιεια 

θαη κόληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ καο 88,00 Euro εθάπαμ. 



   3 

 Σέινο θνηκεηεξίσλ γηα κόληκνπο θαηνίθνπο αιιά κε δεκόηεο θαη 

ην αληίζηξνθν  γηα δεκόηεο αιιά κε κόληκνπο θαηνίθνπο 220,00 

Euro εθάπαμ. 

 Σέινο θνηκεηεξίσλ γηα ηνπο  εηεξνδεκόηεο θαη κε θαηνίθνπο   

εθάπαμ 880,00 Euro ην νπνίν ηζρύεη κέρξη ηα (5) πέληε έηε θαη 

γηα ηηο ηξεηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο. Γηα θάζε έηνο πέξα ησλ πέληε 

(5) εηώλ παξακνλήο ην ηέινο αλέξρεηαη ζηα 66,00 Euro/έηος. Σν 

ηέινο ηαθήο θαηαβάιιεηαη ηαπηόρξνλα κε  ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο  

ηαθήο. 

 Γηα όινπο  ηνπο ήδε ππάξρνληεο νηθνγελεηαθνύο ηάθνπο ην ηέινο 

νξίδεηαη ζηηο 22,00 Euro/η.μ. εηηζίως πέξαλ ηεο πεληαεηνύο 

παξακνλήο. 

 Πξώελ Γεκόηεο λπλ εηεξνδεκόηεο, αλεμαξηήηνπ θαηνηθίαο κε 

ηέινο 88,00 Euro εθάπαμ. 

 Καηαγόκελνπο από ηηο ηξεηο πξώελ Κνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ καο 

λπλ εηεξνδεκόηεο, αλεμαξηήηνπ θαηνηθίαο κε ηέινο 88,00 Euro 

εθάπαμ. 
 

                                Ζ  Απόθαζε απηή πήξε αριθμό 96/2008   

 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  θήξπμε ηελ  ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη 

ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ. 
Ο Πρόεδρος  Δ.Σ. 

Σωηηρίοσ Σωηήριος 

Τα Μέλη 

(αθνινπζνύλ  Τπνγξαθέο) 

Αθξηβέο αληίγξαθν 
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

 Γαβόηζης Αζηέριος 

 

 

 

 


